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Den nordiska bokslukaren

Abbi og eg og Abbi 
Författare: Dánial Hoydal (FO)  
Illustratör: Annika Øyrabø (FO)  
Føroya Lærarefelags 2021
Vinnare av Nordiska rådets barn- och 
ungdomslitteraturpris 2022

Handling: Det här är berättelsen om 
vänskapen mellan en pojke och hans morfar. 
De gör ordlekar, matar änder och har roligt 
tillsammans. Men plötsligt förändrar sig 
morfadern och slutar skratta. 

Tema: Familjerelationer, vänskap, samhörighet, 
humor, känslor, sjukdom.

Samtal och aktiviteter:
TITTA-LÄSA med de allra yngsta 

Titta på bokens framsida och baksida. Vad ser ni? 
Vad tror ni det svarta på baksidan föreställer? Titta 
på uppslaget med kylskåpet. Vad ser ni i kylskåpet?

LITEN 

1. Titta på bokens framsida och baksida. Vad tror ni 
boken handlar om? 

2. Titta på uppslaget med kylskåpet. Hittar ni något 
där som inte brukar finns i ett kylskåp? Varför ligger 
det där, tror ni? 

3. Titta på bilderna i boken. Vad tycker pojken och 
hans morfar om att göra tillsammans? 

4. Vad tycker du om att göra tillsammans med dina 
morföräldrar och farföräldrar eller andra äldre i din 
släkt? Rita och berätta? 

5. Det finns många äpplen i boken. Kan ni några an-
dra berättelser eller sagor med äpplen?

MELLAN 

1. Titta på bokens framsida och baksida. Vad ser ni 
på framsidan? Vad ser ni på baksidan? Framsidan är 
i ljusa färger och baksidan i mörka. Varför tror ni det 
är skillnad mellan dem? 

2. Titta på uppslaget med kylskåpet. Skriv eller rita 
tre listor. 

a. Vad ser du i kylskåpet? 

b. Vad brukar inte finnas i ett kylskåp? 

c. Vad finns det i kylskåpet hemma hos dig? 

3. Titta på uppslaget där pojken håller i en lök. Vad 
tror du har hänt? Är det något annat på bilden som 
är annorlunda? Varför tror du de ser ledsna ut båda 
två? 

4. Pojkens morfar har börjat glömma saker och lägga 
saker på fel ställe. Vad betyder det att vara glömsk? 
Känner du någon som är glömsk?

STOR 

1. Vad tyckte du om i boken? Vad tyckte du inte om? 
Var det något som var svårt att förstå? Kan du se 
mönster och likheter med andra berättelser?  

2. Titta på bokens framsida och baksida. Titta 
igenom boken. Både på framsidan och baksidan och 
genom hela boken är bilderna ljusa och mörka. Varför 
tror ni att illustratören har använt både ljusa och 
mörka bilder? Vilken stämning tror ni att illustratö-
ren vill få fram? 

3. Läs bokens titel. Varför tror ni att det är en upp-
repning i titeln? 

4. Pojkens morfar gillar ordlekar, och ibland kan han 
fråga pojken till exempel om han vill ha “tofflor med 
tass” i stället för “våfflor med glass”. Känner du 



S P R Å K B I T E N 

”Glömska”

Glömska Gleymska Unohdus

Glemsel Gloymska Muittoheapmi

Glemsel Puigugaq

svenska danska norska isländska färöiska grönländska finska nordsamiska

någon som tycker om att leka med ord? Gör egna 
ordlekar! 

5. Pojken är orolig för sin morfar och pratar med sin 
mamma om det. Vad säger mamman, och varför 
säger hon så? 

6. Hur tror ni illustrationerna är gjorda? 

7. Gör era egna ansikten på samma sätt som illustra-
tören har gjort bilderna. Ni ska försöka göra era egna 
drag väldigt tydliga.

LÄS ÄVEN: 

Georg er borte av Ragnar Aalbu

Tagga bilder på era läsupplevelser med #nordiskabokslukaren!


